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एल, एक सभ्य, शांत, सज्जन पुरुष होता. तो 
एक द्वारपाल होता. आपला ननष्ठावान कुत्रा एर्ी, 
याच्यासोबत तो वेस्ट साइर् येर्ील एका खोलीत 
राहात अस.े ते दोघे एकत्रच जेवत, एकत्रच काम 
करत, एकत्रच टटव्ही बघत. अशा आयुष्यात काय 
उणे असू शकते?    



बरेच काही. 
“हा कचरा बघा!” एर्ी िुरिुरला. “आपलं स्वत:च ंघर 

असू शकत नाही का? एक छोटीशी परसबाि, जजरे् मी 
फेरफटका मारू शकेन?” 

“का नाही!” एल रािारािाने म्हणाला. “आज तुला घर 
पाटहजे. उद्या, कोण जाणे, चदं्रसुद्धा मािशील!” 

“चदं्र? चदं्र?” एर्ी केकाटला. “कबुतर आपल्यापेक्षा 
चांिलं जितात!” 

एर्ी आणण एल यांच ेआयुष्य साधेसरळ नव्हते. ते 
सतत काम करत, नेहमी संघषथ करत. काहीना काही 
संकटाचा सामना तयांना रोज करावा लािे.    



एकदा सकाळी, एल आपली दाढी करत होता तेव्हा 
तयाने एक आवाज ऐकला. “हे, एल,” कुणीतरी म्हणाले. 
एलने वळून पाटहल्यावर तयाला एक पक्षी टदसला. एक 
महाकाय पक्षी.  

“एल,” पक्षी म्हणाला, “तुला फार कष्ट करावे 
लाितात का? संघषथ करतोस पण यश ममळत नाही का? 
हं? ऐक. मला एक अशी जािा माटहतीय नतरे् तुला 
कोणतयाही प्रकारची गचतंा आणण काळजी नसेल – मस्त 
जािा आहे ती.”  

“बरं?” एल म्हणाला. तो िोंधळला होता.  

“एल, एल, एल! तुला र्ोर्ा बदल हवाय. उद्या, 
माझ्याकर् ेये, पाहुणा म्हणून. एर्ीलासुद्धा आण. तुला ती 
जािा नक्की आवर्ले!” 

मि पंख फर्फर्वत पक्षी ननघून िेला.  



तया रात्री एल आणण एर्ी यांच्यात काय चचाथ 
झाली असावी, याचा अदंाज तुम्ही लावू शकता. 
एर्ी तर आधीच आपले सामान बांध ूलािला.   

“काय? मी नोकरी सोरू्न देऊ?” एल 
म्हणाला.  

“आयुष्यात झारू् आणण बालदी यांच्या 
व्यनतररक्त बरंच काही आहे!” एर्ी म्हणाला.   

“पण....” 

“हेच ते, आपण जातोय. मला एकही शब्द 
ऐकायचा नाहीये.” 

पहाटेच्या वेळी, ते दोघे बार्रूममध्ये होते, 
महाकाय पक्ष्याची वाट बघत.  



महाकाय पक्षी आला आणण एल आणण एर्ी यांना उचलून आभाळात हजारो फूट उंचीवर 
एका बेटावर घेऊन िेला.   



अववश्वसनीय! टवटवीत वकृ्ष, चढ-उतार असलेले 
र्ोंिर, सुंदर सुंदर फुले आणण रोपटी, इरे्-नतर्े 
उर्णारे पक्षी, चमचमतया झऱ्यात पर्णारे धबधबे.   

“हे अद्भतू दृश्य बनघतलंस!” एर्ी म्हणाला.   

“व्वा!” एल म्हणाला.  





तेर्ील पक्षी िाऊ लािले आणण तयांच्यासाठी अन्न घेऊन 
आले. तयांनी खाण्यावपण्याचा आस्वाद घेतला. ते तलावात पोहले. 
ते उन्हात बसले. आजवर तयांनी एवढी मौज कधी केली नव्हती.  

 “एल, हे भयानक वाटतंय का?” महाकाय पक्ष्याने ववचारले.  

“काय आयुष्य आहे!” एल पुटपुटला. “इरे् तर कुणीही आपलं 
संपूणथ आयुष्य आरामात घालवू शकेल.” 

टदवस मजेत जात होते. तयांच्या पूवाथयुष्याच्या आठवणी 
हळूहळू धसूर होत िेल्या. हेच खरंखरंु सुख, असे एल आणण एर्ी 
यांना वाटू लािले.   



पण वपकलेले फळ काही काळाने सर्तेसुद्धा.  

एकदा सकाळी, एल जािा झाला आणण ककंचाळला. “एर्ी! 
आपलं काय झालंय बघ! आपण पक्षी बनू लािलोय!” 

खरंच. तयांच ेर्ोळे छोटे आणण िोल झाले होते. तयांच े
नाक पक्ष्यांच्या चोचीसारखे बनले होते.  

“आपल्याला इर्नू पळून िेलं पाटहजे,” तो असहायपणे 
म्हणाला. तयांना छोटे छोटे पंख आले होते. शेपटाला 
वपसेसुद्धा फुलली होती.  



“मला परत ने, परत न!े” एर्ी बदकासारखा ओरर्ला. 
“मला पक्षी बनायच ंनाहीये!” 

“यापेक्षा मी झारू् मारीन!” एल पक्ष्यासारखा ओरर्ला. 
दोघांनी आपले पंख तवेषाने फर्फर्वले आणण ते आभाळात 
झपेावले.  



“एर्ी, जपून, माझ्या मािे ये,” एल ककथ शपणे 
म्हणाला. पण एर्ी, उन्मादात, िोल-िोल कफरत, उंच 
उंच उरू् लािला.  

उरू्न र्कल्यावर तो समुद्रात जाऊन पर्ला आणण बुरू्न 
िेला.   



एल मोठ्या मुजश्कमलने सहीसलामत घरी पोहोचला. 
आपल्या ममत्राच्या आठवणीने तयाला ररू् आले.   



पण सुदैवाने, एर्ी हा उत्तम पोहोणारा होता. पोहत 
पोहत तो र्ोड्याच वेळात वेस्ट साइर्ला पोहोचला.   

“एर्ी!” एल आनंदाने ओरर्ला.  

“एल....” 



कधीकधी नंदनवन िमावूनही स्विथप्राप्ती होते ती अशी!   

समाप्त 




